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Äriregistrisse kandmata sundlõpetatud
ettevõtte likvideerija tasustamise kord

Vastu võetud 27.11.1997 nr 46

Äriseadustiku(RT I 1995, 26-28, 355; 1996, 52-54, 993; 1997, 16, 258; 48, 774; 77, 1313) paragrahvi 513 lõike
8 alusel määran:

1. Äriseadustiku paragrahv 513 lõike 31 alusel määratudettevõtte likvideerijale võidakse
likvideerimismenetluseläbiviimise eest maksta tasu vastavalt käesolevale määrusele.

2. Likvideerija tasu arvestamise aluseks onlikvideerimismenetluse käigus võlausaldajate rahuldatud
võideponeeritud nõuete ning allesjäänud vara jaotusplaani aluselosanikele, aktsionäridele või liikmetele
jaotatava vara väärtusesumma.

3. Kui käesoleva määruse punktis 2 nimetatud summa on:
a) kuni 10 000 krooni, siis on likvideerija tasu sellest 15sajandikku;
b) 10 001 kroonist 50 000 kroonini, siis on likvideerijatasu sellest 12 sajandikku;
c) 50 001 kroonist 100 000 kroonini, siis on likvideerijatasu sellest 6 sajandikku;
d) 100 001 kroonist 500 000 kroonini, siis on likvideerijatasu sellest 3 sajandikku;
e) 500 001 kroonist 1 000 000 kroonini, siis onlikvideerija tasu sellest 2 sajandikku;
f) üle 1 000 000 krooni, siis on likvideerija tasu sellest1 sajandik.

4. Likvideerija tasu reaalne suurus ei või ületadapärast sundlõpetatud ettevõtte võlausaldajate nõuete
rahuldamistvõi ettenähtud korras deponeerimist allesjäänud vara väärtust.

5. Likvideerijat ei tasustata, kui ta on sundlõpetatudettevõtte osanik, liige või aktsionär või omanik või
ettevõttejuht (juhatuse või seda asendava organi liige, tegevdirektorvms.).

6. Likvideerija tasu reaalne suurus tuleb ära näidataallesjäänud vara jaotusplaanis (justiitsministri 1997. aasta
1.septembri määruse nr. 39 punkti 26 alapunkt "f" - RTL 1997, 140,805).

7. Kohus võib määrata likvideerijale tasu, mis ületabkäesoleva määruse punktis 3 ettenähtud tasu
määra, arvestadeslikvideerimismenetluse keerukust ja likvideerija panust. Selleksesitab likvideerija
sundlõpetatud ettevõtte asukohajärgsele maa-või linnakohtule vastava avalduse koos sundlõpetatud
ettevõttelikvideerimismenetluse alg- ja lõppbilansiga ning allesjäänudvara jaotusplaaniga.

8. Likvideerija võib tasu saada pärast seda, kui RiigiTeataja Lisas sundlõpetamisteate avaldamisest on
möödunudvähemalt kuus kuud ning lõppbilansi ja jaotusplaani osanikele,aktsionäridele või liikmetele
tutvumiseks esitamisest onmöödunud vähemalt kaks kuud ning lõppbilanssi ja jaotusplaani eiole kohtus
vaidlustatud või on sellekohane hagi rahuldamatajäetud.

9. Kui sundlõpetatud ettevõtte likvideerimismenetlus läheb üle pankrotimenetluseks, likvideerijale käesoleva
määruse aluseltasu ei maksta. Sel juhul on likvideerijal õigus tasule samadelalustel ja korras pankrotihalduriga
vastavalt pankrotiseadusele(RT I 1992, 31, 403; 1997, 18, 302). Tasule ei ole õigustkäesoleva korra punktis 5
nimetatud isikust likvideerijal.

Minister Paul VARUL
Kantsler Mihkel OVIIR
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